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Innspill til jordbruksforhandlingene 2014 

Bakgrunn 

Styret i Snåsa Bondelag har diskutert innspill til jordbruksforhandlingene og ønsker å oversende våre 

prioriterte forslag. Snåsa Bondelag avholdt 30.01.14 et åpent møte hvor de fleste 

fagorganisasjonene, Snåsa kommune og faglagene var representert. Fylkesleder Asbjørn Helland 

holdt et faglig interessant innlegg og deltok på deler av debatten etterpå. Våre innspill baserer seg 

hovedsakelig på innspill fra dette møtet og drøftinger foretatt i styret. 

Landbrukets betydning for verdiskaping og sysselsetting i Snåsa 

Siste oppdateringer fra 4. kvartal 20121, viser at hele 21,1% av alle arbeidsplassene i Snåsa er i 

landbruksbransjen (direkte sysselsetting). Og tidligere ringvirkningsanalyser gjort av NILF anslår at for 

hver direkte sysselsatt i landbruket, så utgjør ringvirkningene 1,7 arbeidsplasser totalt. Dette gjør 

Snåsa til tredje største landbruksavhengige kommunen i fylket. Det er kun helse og sosialbransjen 

som har større andel sysselsatte (21,7 %) i Snåsa. Alternative arbeidsplasser i kommunen er i dag 

begrenset. Det er få større private bedrifter i kommunen og ved de to største er det nå både 

permitteringer og oppsigelser. For øvrig viser den demografiske utviklingen at folketallet i Snåsa har 

gått ned med 25 prosent siden 1970. Ved folketellingen i 1970 var antallet innbyggere i Snåsa 2893 

og tilsvarende tall for 2000 og 2011 var henholdsvis 2347 og 2158. Statistikken viser også at den 

demografiske utviklingen er negativ ved at andelen unge i befolkningen går ned og andelen eldre 

stiger. Rekruttering til landbruket vil være avgjørende for å opprettholde bosetting og øke 

verdiskapingen i kommunen.  

Landbruket er bærebjelken for mye av sysselsettingen og verdiskapingen i regionen for øvrig også. 

Hovedprioriteringen ved året jordbruksforhandlinger  

Det er nødvendig med et tydelig økonomisk løft i nær framtid dersom vedtatte nasjonale og 

regionale produksjonsmålsettinger skal kunne nås i landbruket. Videre ønsker Snåsa Bondelag å 

prioritere overordnete mål for norsk landbruk slik:  

1. Bærebjelkene i norsk landbruk som markedsordningene, importvernet, ulike kvoteordninger 

og praktiserende kanaliseringspolitikk er de viktigste redskapene for et aktivt landbruk. Disse 

verktøyene mener vi må bestå og gjerne videreutvikles/styrkes.  

2. For å nå vedtatte produksjonsmål må virkemidlene aktivt knyttes til 

a. Muligheter for økt kvalitet og volumproduksjon 

b. Sikre utnyttelse av arealer i sentrale og grisgrendte strøk 
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c. Stimulering til nyskaping, innovasjon og øke konkurransekraften i hele verdikjeden 

3. Ordningen med investeringsvirkemidler må styrkes i landbruket og spesielt virkemidler til 

bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk må prioriteres. 

4. Norsk matproduksjon og næringsmiddelindustrien er gjensidig avhengig av hverandre og 

gode vilkår for hele verdikjeden må tilstrebes. 

Hva gjelder investeringsnivået i jordbruket så viser tall fra NILFs driftsgranskinger at gjeld per bedrift 

har økt betydelig og i gjennomsnitt var den på ca. 1,7 mill. kroner i 2008. Gjeldsgrad og gjeld er 

høyest for brukere under 35 år og faller med økende alder. Gjelda for de yngste er i gjennomsnitt om 

lag 3 mill. kroner per foretak. Gjeld og gjeldsprosent øker også med økende størrelse på foretaket. 

Støtte gjennom investeringsvirkemidler dekker i dag en mindre andel av kapitalbehovet enn tidligere 

og dette bidrar også til å redusere mulighetene til risikofylt toppfinansiering. Økt gjeldsmasse gjør at 

næringen er mer sårbar for endringer i rammevilkårene, herunder endring i rentenivået.  

Å få opprettet et investeringsfond for jordbruket likt den ordningen som finnes på skog i dag er en 

mulig vei å gå for å løse utfordringene med det store etterslepet av investeringsbehov.  

Følgende hoved produksjoner anser vi som viktig å få gitt innspill til:  

Planteproduksjon og arealutnyttelse 

Det er behov for avlingskrav også på korn. Problemet er pasifiseringen av tilskuddene de siste årene 

og det er ønskelig at en premierer kvaliteten.   

Kampen om jorda er tøft i Trøndelag og grasprodusenten taper ofte. Revidering av arealtilskuddet er 

nødvendig. Ved å ta bort AK grensa på gras og ha flat sats, vil dette mest sannsynlig kunne medføre 

større konkurransekraft fra de som ønsker å leie jord til grasproduksjon i forhold til kornproduksjon. 

Erfaringer viser at mange som leier jord har behov for over 250 daa gras og dermed kommer over 

dagens AK grense.    

Det er bekymringsfullt at opptil 50% av dyrkamarka blir forvaltet som leiejord. Gårdbrukerne blir 

sittende som leilendinger og det reduserer langsiktige investeringer i jordveien. Driveplikten må 

innskjerpes med krav om langsiktige leieavtaler. Aktivt jordbytte kan være en mulig løsning.  

Svin- og eggproduksjon 

Vi må beholde målprisen på svin for å hindre uønskede svingninger i markedet. Nødvendig med nye 

vurderinger omkring distriktstilskuddet på svin, da regelverket favoriserer enkelte regioner mer enn 

andre.  

Markedsordningen må bestå for at en skal kunne regulere markedene og noen fortsatt skal ha 

mottaksplikt/-levering.  En av grunnene til at markedet ikke er i balanse er at det er utbredt med 

engangspurkeproduksjon. Dette er ikke ønskelig og det bør endres mht konsesjonsreglene på gris. 

Konsesjonsgrensen må ikke økes – svineprodusentene trenger ro for å komme over kneika.  

Som for alle kraftfôravhengige produksjoner er det viktig at politikken bidrar til stabil kraftfôrpris.  

Det bør legges til rette for at kjøttbeinmjøl igjen kan tas i bruk som fôrkilde.  

For øvrig er det nødvendig å legge til rette med investeringsvirkemidler for disse produksjonene om 

det skal være mulig å satse videre på hvitt kjøtt. Dette må selvsagt sees i sammenheng med 

prognosert markedssituasjon. 



Storfekjøtt 
Utviklingen er bekymringsfull. Snåsa Bondelag mener det er gode muligheter for å øke 

storfekjøttproduksjonen i vår region. Det må imidlertid legges til rette for økt grovfôrutnytting og 

lønnsomme beiteordninger samtidig som det er nødvendig å profesjonalisere 

storfekjøttproduksjonen. Vi har fortsatt noe å gå på mht kvalitetskrav på kjøtt.  

Snåsa Bondelag mener det må satses mer på kombinasjonsbruk der melkeprodusenter også fôrer 

opp oksekalvene. Her ligger det et stort potensiale for mer storfekjøtt. For å få til dette er det 

nødvendig at det stimuleres ekstra via investeringstilskuddene til slike kombinasjonsbruk.  

Et annet aktuelt tiltak kan være vridning av tilskudd fra arealtilskudd til husdyrtilskudd. 

Driftstilskuddet for ammeku bør først tre i kraft etter at hun har født kalv og deretter krav om at 

hundyret kalver årlig. Dette er tiltak som vi mener vil kunne fremme en mer offensiv produksjon!  

Omsetning av livdyr ville ha vært mer effektiv dersom telledatoene ikke var i drift, for da ville det ha 

vært mer kontinuerlig livdyrsalg og – kjøp gjennom hele året og produsenter ville ha levert dyrene til 

slakt først de har den ønskede vekta. Pr i dag blir ofte dyr stående opptil flere måneder på bås før de 

selges som livdyr eller slakt etter oppnådd ønsket alder/slakteklasse.  

Sau 

Markedet etterspør lam og det bør vi greie å innfri. Vi bør forsøke å ha prisuttak. Også i denne 

produksjonen er telledatoen en ulempe med hensyn til effektiv produksjon.  

Rovvilt er en stor utfordring for sauenæringa og utmarksbeitene blir derfor ikke godt utnyttet. Det er 

viktig at skadedyr blir tatt ut raskt og at det legges opp til et effektivt uttak av uønskede skadedyr.  

Melk  

Økonomien i melkeproduksjon må styrkes. Vi mener det er viktig at prisutjevningsordningen, 

markedsreguleringen og kvoteordningen består.  

Dyretilskuddet på husdyr bør heves på melkekyr. Prisen på statlige melkekvoter bør vurderes å sette 

ned ytterligere.  

Samdrifter i melkeproduksjon 

Total likestilling mellom samdrifter og enkelt bruk. Slik at samdrifter bør kunne leie kvoter tilsvarende 

enkeltforetak og enkeltbrukere produsere inntil 750 000 l pr år. 

Målpris 

Første prioritet er å få opp prisene på produktene med maksimalt prisuttak. 

Velferdsordningene 

Dette er viktige ordninger som betyr mye for fysisk og psykiske helsen til produsentene. Vi mener at 

avløsertilskuddet er avgjørende for at det skal være mulig å drive med effektivt landbruk. 

Husdyrbrukere har ikke mulighet slik andre selvstendige næringsutøvere uten dyreansvar har for å ta 

ut ferie/fritid uten at en må ha avløser/vikar. Argumentet med etisk dyrehelse må løftes i debatten 

om hvorfor landbruket skal ha sine egne velferdsordninger. Avløsertilskuddet bør økes til  et 

maksbeløp på 90 000 kr. 



Miljøvirkemidler 

Fare for utvanning av midlene slik de forvaltes i dag.  Dette må skjerpes inn og det må kreves at 

faglagene skal ha innflytelse på hvordan midlene forvaltes/fordeles både regionalt og kommunalt.  

SMIL derav setertilskuddet er viktig for omdømmebyggingen av landbruket. Det er mange av 

miljøvirkemidlene som kan sies å ha mer av «fellesgode»-betydning enn direkte betydning for den 

enkelte næringsutøver. Det bør vurderes om enkelte av disse ordningene bør overføres og 

finansieres av andre departementer enn LMD.  

Tilskudd til dreneringstiltak må videreføres og anses å være varig. Dette er et godt tiltak for å bedre 

agronomien på jorda.  

Distrikts- og strukturprofil 

Distriktslandbruket er mer kostbart enn produksjon i mer sentrale strøk mht produksjon, 

arealutnyttelse, innsatsfaktorer og markeds- «tilhørlighet». I tillegg spiller ofte klima- og 

arronderingsmessige forhold inn i negativ retning.  En reduksjon av gjeldende distrikts- og 

strukturvirkemidler vil med stor sannsynlig føre til mer sentralisering av matproduksjonen og dermed 

mindre verdiskaping i distriktene. Dette vil gjøre vedtatte landbruksmålsettinger umulig å nå. Snåsa 

Bondelag er bekymret for en slik mulig utvikling og anser tiltak for å bøte på og forhindre avkorting 

av dagens distriktsprofil i landbrukspolitikken som det viktigste arbeidet ved årets jordbruksoppgjør.  

Som en av våre medlemmer uttrykte – det er behov for hver ei ku i Snåsa for at vi skal greie å utnytte 

arealressursene godt også i framtida!  Når en vet at indirekte sysselsettingen i landbruket er stor, så 

er det en ytterst uheldig for hele lokalsamfunnet dersom landbruket svekkes. Dette vil få store 

ringvirkninger og da spesielt i et fylke som Nord Trøndelag!   

Om en må vurdere hvordan en skal prioritere næringsutøvere som er aktive produsenter, så kan det 

være en mulighet å øke omsetningskravet til dagens momsgrense på 50 000 kr. Det er imidlertid 

viktig å ta hensyn til at aktive samdriftsbønder ikke skal falle utenfor en slik eventuell grense.  

Forenkling 

 Få bort telledato, effektivisering med bruk av innrapporterte tall inn i MATS. Bruke disse 

effektivt 

 Mattilsynet må nyttes mer som informasjons- og veiledningskanal. 

Avslutningsvis  
Vi forventer friske midler til å løfte landbruket til en mer fremtidig, robust og innovativ næring!  

 

Med vennlig hilsen  

 

Styret i Snåsa Bondelag  

Kopi:  Snåsa kommune v/ landbrukskontoret  

 Snåsa landbruksforum - medlemsorganisasjoner 


